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Welkom  
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Programma 

• Wat moet ik weten over: 

 

•  Mentorschap 

•  Bewindvoering 

•  Curatele 

•  Volmacht  

•  Levenstestament  

•  Financiële dienstverlening 
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1. Is er verschil tussen mentorschap, 

bewindvoering en curatele? 

A. Er is geen verschil 

B. Mentorschap en bewindvoering = curatele 

C. Ze zijn alle drie verschillend 
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2. Wanneer iemand een ziekte krijgt   aan       

de hersenen vraag je mentorschap aan. 

A. Ja 

B. Nee, alleen als er volgens de WGBO geen contact persoon 
meer is. 

C. alleen als je partner wordt opgenomen in een 
verpleeghuis 
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Wat is mentorschap ? 

•  Beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en 

begeleiding. 

•  Betrokkene op het persoonlijk vlak beschermd.  

•  Samen met de betrokkene. 

• Twee personen mentor zijn, bijv. de ouders. 

• Kosten   
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Wet en regelgeving mentorschap 

• Verzoek  

• Geen openbaarmaking. 

• Indien de cliënt moet eens zijn met de benoeming. 

• Naaste familie moeten er mee akkoord gaan. 

• Kan een familielid of vriend zijn.  

• Een  organisatie kan als mentor benoemd worden. De 

organisatie wijst dan iemand aan die dat vrijwillig gaat doen. 
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Beëindiging mentorschap 

• Via de kantonrechter 

• Als iemand zijn belangen weer zelf kan behartigen 

• Het vervangen wordt door curatele 

• Als de periode voorbij is die de rechter heeft 

vastgesteld 

• Bij overlijden 
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3. Wanneer je familielid te veel geld 

uitgeeft vraag je bewindvoering aan  

A. Nee alleen als je opgenomen wordt in een 

verpleeghuis 

B. Ja 

C. Ja wanneer mijn familielid niet meer zelf zijn geld en 

vermogen kan beheren 
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Wat is bewindvoering? 

• Behartigt de financiële belangen  

• Het vermogen en de goederen wordt beschermd. 

• Samen met de betrokkene, maar de bewindvoerder 

beslist. 

• kosten aan verbonden.  
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Wet en regelgeving bewindvoering 

• Verzoek bij de rechtbank. 

• Aantekening in registers. 

• Eens zijn met de benoeming van de bewindvoerder. 

• Naaste familie moet er mee akkoord gaan. 

• Kan een familielid of vriend zijn.  

• Een organisatie kan als bewindvoerder benoemd worden. 

• De bewindvoerder moet jaarlijks verantwoording afleggen aan 

de rechtbank. 
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Beëindiging bewindvoering 

• Via de kantonrechter 

• Als iemand zijn belangen weer zelf kan behartigen 

• Het vervangen wordt door curatele 

• Als de periode voorbij is die de rechter heeft 

vastgesteld 

• Bij overlijden 
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4. Wanneer mijn familie domme dingen 

doet vraag ik curatele aan.  

A. Nee, alleen bij opname verpleeghuis, dan word je 

handelingsonbekwaam. 

B. Ja 

C. Nee, alleen wanneer het familielid 

handelingsonbekwaam is geworden 
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Wat is curatele ? 

• Behartigt de financiële en andere belangen. 

• Persoon verliest handelingsbekwaamheid. 

• Persoon en vermogen worden beschermd. 

• Soms kunnen er twee curatoren zijn, bijv. ouders.  

• Kosten  
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Wet en regelgeving curatele 

• Verzoek bij de rechtbank 

• Publicatie in de Staatscourant en twee landelijke dagbladen 

• Naaste familie moeten er mee akkoord gaan. 

• Curator kan een familielid of vriend zijn.  

• Een organisatie kan als curator benoemd worden.  

• Verantwoording afleggen aan de rechtbank. 

• Kosten  
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Beëindiging curatele 

• Via de kantonrechter 

• Als iemand zijn belangen weer zelf kan behartigen 

• Het vervangen wordt door bewind en/of mentorschap 

• Als de periode voorbij is die de rechter heeft 

vastgesteld 

• Bij overlijden 
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5. Een volmacht vraag je aan wanneer je 

een koophuis hebt.  

A. Met een volmacht regel ik dat ik thuis kan blijven  

wonen. 

B. Met een volmacht regel ik alle medische zaken 

C. Iemand die voor mij persoonlijke, financiële en 

medische zaken kan regelen. 

 



©Topaz 

Volmacht 

• Met een volmacht geeft u een ander de bevoegdheid 

namens u te handelen. Het betekent niet dat u dit zelf 

niet meer mag doen. Het kan zijn op het financiële 

vlak maar ook om persoonlijke en medische zaken. 

• U kunt zelf bepalen wat er in de volmacht komt te 

staan. 

• Een volmacht regel je via de notaris 
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6. Levenstestament is hetzelfde als een 

testament 

A.  Nee, in een levenstestament regel ik vooral mijn 

zaken voor wanneer ik nog in leven ben, maar het 

zelf niet meer kan doen. 

B. Ja, alles is dan helemaal geregeld 

C. Nee, het levenstestament is voor tijdens het leven en 

legt vast wat ik zelf moet regelen  
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Levenstestament 

• In een levenstestament legt u vast wat u wilt dat er 

gebeurt, indien u zelf (tijdelijk of blijvend) niet in staat 

bent om uw zaken te regelen. 
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Verschil volmacht levenstestament 

• In een levenstestament kunt u naast het geven van 

een volmacht aan iemand die u vertrouwt ook 

persoonlijke wensen opnemen. 
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Wet en regelgeving 

• Wordt geregeld via de notaris 

• Kosten  
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7. Financiële dienstverlening is hetzelfde 

als bewindvoering  

 

A. Ja 

B. Nee,  is gratis en voor de ander moet betaald worden 

C. Nee, bij financiële dienstverlening blijft de cliënt zelf 

verantwoordelijk. 
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Financiële dienstverlening 

• De cliënt kan onvoldoende zijn financiën beheren.  

• Dienstverlening loopt via een organisatie of wordt 

door familie of vrienden gedaan. 

• Kosten.  
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Antwoorden 

1 - C 

2 - B 

3 - C 

4 - C 

5 - C 

6 - A 

7 - C 
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Dank voor 

uw aandacht  
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Handige sites 

www.wievandedrie.nl 

 

www.goedvertegenwoordigd.nl 

 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap 
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Samen zorg je sterk. 


